
Referat af generalforsamling Hornsherred Rideklub HHR/Lundehøj 
23. januar 2019  

(Offentliggjort af formanden på Facebook)  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=545070839305395&id=229461254199690&__tn__=K-R  

Ad. 1 Jens Lykkegaard vælges som dirigent 

Ad. 2 Anita Edmondson vælges som referent 

Ad. 3 Heidi Hemmingsen byder velkommen og fortæller i den forbindelse at hun afstår formandsposten. Det 
har været et turbulent år for HHR; er flyttet fra Rosenlund til Lundehøj i Græse. Der har i årets løb været lidt 
stævner, kurser bla. med Rune Willum samt stævner arrangeret med Fjorlandets Rideklub. Der er ikke planlagt 
en sammenlægning med FJOR. 

Nina Faxe er i øjeblikket formand for FJOR, men vil hellere lægge sine kræfter i en klub som ligger på Lundehøj. 
Nina er allerede i gang med planlægningen af stævner for 2019, hvor der foreløbig er planlagt 3 stævner som 
alle afholdes på Lundehøj. Der er planlagt; D stævne med klubmesterskab i Maj både spring og dressur, C 
stævne i august i dressur og D stævne i september med både spring og dressur. Der er et ønske om flere 
arrangementer eks. fastelavn og julearrangementer.  
Jens præsenterer Lundehøj for de fremmødte og fortæller hvad stedet kan tilbyde og hvilke planer der er for 
fremtiden på stedet; bla. udvidelse af det eksisterende ridehus. Der er mange aktivitetstimer på stedet, hvilket 
vil gavne klubben i forhold til tilskud. Lundehøj vil gerne støtte op omkring klubben. Der vil ikke blive 
opkrævet ”ridehuskort” for deltagelse af klubmedlemmer i diverse aktiviteter på stedet. Det bliver HHR som 
står for arrangementet og alt går ubeskåret til klubben. 

Ad. 4 Regnskabet fremlægges af Heidi på vegne af Camilla. Dette godkendes. Den nye bestyrelse vil dykke 
nærmere ned i tallene og Heidi og Camilla forsøger at deltage i det næstkommende bestyrelsesmøde. 

Ad. 5 Kontingentet fastsættes for 2020 og er uændret i pris. Den nye bestyrelse beder om tilladelse til at kigge 
og eventuelt ændre sammensætningen/strukturen af medlemskaberne. Men der røres ikke ved selve 
kontingentet. Der var ingen indvendinger mod dette. 

Ad. 6 Den nuværende bestyrelse ønsker at stoppe, hvorved der skal vælges en ny bestyrelse. 

Ny formand: Nina Faxe stiller op og vælges. 

4 medlemmer: bestyrelsen sætter selv posterne på førstkommende bestyrelsesmøde:  

• Allan Topholm,  

• Michelle Knudsen,  

• Britt Schrøder  

• Anita Edmondson stiller op og vælges. 

Suppleant:  

• Tina Damgaard Laustsen stiller op og vælges. 
Tillykke til den nye bestyrelse 

Ad. 7 Heidi vælges som revisor, tak for det. 

Ad. 8 Uddeling af pokaler for 2018 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=545070839305395&id=229461254199690&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=545070839305395&id=229461254199690&__tn__=K-R


• Dressur udebane: Emma Sofie Clausen 
Dressur hjemmebane: Rikke Sylvest 

• Spring udebane: Nadja Hegnbo 
Spring hjemmebane: Nadja Hegnbo 
Military: Nadja Hegnbo på Roma Nova 

• Fald af pokalen: Zandra Hjort 

Tillykke til alle pokalvindere. Pokalvinderne fra 2017 modtog statuetter ved overleveringen af pokalerne. 

Ad. 9 Der foreslås at der nedsættes nogle udvalg med medlemmer af klubben. Meget gerne både et 
stævneudvalg og et Juniorudvalg. Hvis man har ønske om at deltage, kan man kontakte en fra bestyrelsen. Tina 
tilbyder at deltage i stævneudvalget, hvor også Heidi og Zandra lover at hjælpe til i det omfang de har mulighed 
for det. 

Jens takker for god ro og orden 

 

Der indkaldes til bestyrelsesmøde d. 15. 2. 2019 kl. 16.30 på Lundehøj 

 

Referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde/Lundehøj 

17. februar 2019 

(Offentliggjort af Sekretær på Facebook) 

https://www.facebook.com/229461254199690/photos/pcb.556443984834747/556443438168135/?type=3&theater og  

https://www.facebook.com/229461254199690/photos/pcb.556443984834747/556443654834780/?type=3&theater  

 

https://www.facebook.com/229461254199690/photos/pcb.556443984834747/556443438168135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/229461254199690/photos/pcb.556443984834747/556443438168135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/229461254199690/photos/pcb.556443984834747/556443654834780/?type=3&theater
https://www.facebook.com/229461254199690/photos/pcb.556443984834747/556443654834780/?type=3&theater


 



 


